
KARTA WYSTAWCY 

WIOSENNEGO KIERMASZU WIELKANOCNYM 
3.04.2022 r. 

(uczestnik pełnoletni) 
 

 
1.  Imię i nazwisko wystawcy/nazwa wystawcy: …………..……………..…….…………………………………………………………………. 

2.  Rękodzieło/Artykuły: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………..………………………………………………..………………..... 

4.  Adres mailowy: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 
DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE 

 

1. Deklaruję uczestnictwo w Wiosennym Kiermaszu Wielkanocnym w dniu 3 kwietnia 2022 r. w godzinach 13:00-18:00 w Koskowskim 

Centrum Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11. 
 

2. Oświadczam,   iż   uczestnicząc   w   Wiosennym Kiermaszu Wielkanocnym wykonuję   swoje   działania   zgodnie   z   prawem   i biorę 

odpowiedzialność za ich poprawność. 
 

3. Równocześnie zapewniam, iż zobowiązuję się do przestrzegania dyscypliny i regulaminu. 
 

4. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w wydarzeniu i poinformowałem/am* o wszelkich możliwych jego 

ograniczeniach, mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie podczas kiermaszu. 
 

5. Oświadczam, że mam świadomość z zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
 

6. Oświadczam, że nie mam objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym nie mam podwyższonej 

temperatury, nie kaszlę, nie mam duszności ani problemów z oddychaniem. 
 

7. Według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną oraz nie przybywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 
 

8. Według mojej najlepszej wiedzy w ostatnich 14 dni kalendarzowych nie miałem/nie miałam bezpośredniego kontaktu z osobą, u której 

stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub którą poddano kwarantannie. 
 

9. Podczas mojego udziału w kiermaszu zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego 

funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19. 
 

10. Zobowiązuje się do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i na potrzeby kiermaszu, niezależnie od środków 

zapewnionych przez Organizatora/właściciela obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. 
 

11. W przypadku zmiany stanu mojego zdrowia w trakcie trwania wydarzenia, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Organizatora wydarzenia – Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie. 
 

12. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-

19,     zobowiązuję     się     niezwłocznie     poinformować     o      tym     fakcie     właściwe     miejscowo      służby     sanitarne  i 

epidemiologiczne, a także Organizatora oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS: https://www.gov.pl/web/koronawirus. 
 

13. Przyjmuje do wiadomości, że złożenie niniejszego Oświadczenia jest dobrowolne. Niemniej jednak odmowa podpisania Oświadczenia 

uniemożliwi podjęcie działań zaradczych w celu ochrony życia i zdrowia uczestników danego szkolenia. 

 
 
 

…………………………………………………………………..……………… 

(data i podpis) 
 

*- niepotrzebne skreślić 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Pierwoszyno, …………………………………………… 

(data) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

§ 1 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie moich danych osobowych zawartych 

w niniejszej Karcie Wystawcy – Wiosennego Kiermaszu, w celu przeprowadzenia wydarzenia oraz w celu promocji niniejszego wydarzenia 

w mediach, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp. 

§ 2 

Wyrażam na rzecz Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie zgodę na wykorzystanie przez Kosakowskiego Centrum 

Kultury w Pierwoszynie lub przez inne osoby na Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie mojego wizerunku, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek i/lub głos, oraz na zwielokrotnianie wizerunku i/lub głosu wszelkimi dostępnymi 

aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami i/lub głosami innych osób utrwalonymi 

w ramach realizacji działań kulturalno-edukacyjnych, materiałach służących popularyzacji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych 

przez Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie poprzez rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu w: mediach elektronicznych, w 

szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym 

oświadczeniu. 

§ 3 

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie i wystawianych podczas Wiosennego 

Kiermaszu na stronach internetowych Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, rozpowszechnianie oraz publikowanie niniejszych 

prac w materiałach służących popularyzacji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Kosakowskie Centrum Kultury w 

Pierwoszynie w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. do 

odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu. 

§ 4 

Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku i/lub głosu oraz prac 

na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu, w celu promocji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Kosakowskiego 

Centrum Kultury w Pierwoszynie. 

§ 5 

Oświadczam, że zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu udzielam nieodpłatnie oraz bezterminowo. 
 
 

….……………………..…………………………………………….... 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 
 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Kosakowskie Centrum Kultury, Pierwoszyno ul. Kaszubska 11, 
81-198 Kosakowo NIP: 587-170-94-83 REGON: 366462553. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: 

patrycja@3city-it.pl. 

3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i 

podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
uczestnictwa w zajęciach. 

7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 
 
 

 
*- niepotrzebne skreślić 

 
…………………….…………………………………………….. 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

mailto:patrycja@3city-it.pl

